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Brøndby d. 22. marts 2020 
 
 

3. division, kvalifikation til 2. division, pulje A, 
kamp 384365 

 
Protest fra Kolding Badminton klub 2 (Kolding) mod Aalborg Triton 2 (Triton)  

vedrørende holdopstilling (ranglisteregler) 
 

Protesten fra Kolding 
Badminton Danmark har den 10. marts 2020 modtaget en protest fra Kolding BK 2 vedrørende holdopstilling 
i holdmatch 384365 mod Triton. 
 
Sagsfremstilling 
I kampen stiller Aalborg Triton 2 med Lisbeth Haagensen i 1. mixdouble og i 2. damedouble. Dagen 
efter spiller Lisbeth Haagensen 2. mixdouble og 1. damedouble på Aalborg Tritons 1. hold i 1. 
division. Her bliver Saili Deepak Rane anført som reserve. Vi protesterer over Lisbeth Haagensen 
spiller lørdag for Aalborg Tritons 2. hold da vi har erfaret, at Saili Deepak Rane ikke var til rådighed for 
Aalborg Triton i weekenden 7/8. marts og derfor ikke burde have været påført som reserve. Herved 
stiller Triton op ulovligt med Lisbeth Haagensen i kampen mod Kolding BK 2.Umiddelbart efter 
holdkampen d. 7/12-2019 hvor Saili optrådte for Aalborg Triton sidst, forlod hun center træningen i 
Aalborg og har trænet med den indiske forbundstræning siden. 
 
Argumentation 
Samme som sagsfremstilling. 
 
Påstand 
Holdkampen resultat bør ændres til 8-5 til Kolding, da Vi ønsker at Aalborg Triton taberdømmes i de 2  
mixdoubler. 
 
Svar fra Triton 
Det er ikke korrekt, at Saili ikke var til rådighed til kampen den 8.3. Efter en periode hvor Saili opholdte 
sig i Aalborg har hun været hjemme i Indien at træne, hvilket er meget almindeligt for de fleste 
udlændinge som spiller i den danske holdturnering. Planen var, at Saili skulle ankomme til Aalborg 
lørdag den 07.03 og spille kampen den 08.03 mod Holte og herefter opholde sig i Aalborg og spille de 
to resterende holdkampe i nedrykning fra 1. division henholdsvis den 21.03 og den 14.04. Desværre 
får vi den besked lørdag den 07.03 at Saili alligevel ikke er rejst fra Indien grundet frygten for Corona 
rundt omkring i verden. Det giver os ikke tid til at ændre vores opstilling og vi må derfor trække 
Lisbeth Haagensen ind som reserve på 1. division søndag den 08.03. Ud fra ovenstående mener vi i 
Aalbrog Triton, at vi har handlet helt korrekt i forhold til brug af reserver ved sidste øjebliks ændringer 
jf. §43 stk. 1 i holdturneringsreglementet. Den nuværende situation på verdensplan med Corona virus 
må bestemt betragtes som force majeure. Resultatet af holdkampen skal derfor fastholdes. 
 
Påstand 
Resultatet skal fastholdes, 7-6 til Aalborg Triton. 
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Holdturneringsudvalgets sagsbehandling og afgørelse 
Holdturneringsudvalget (HU) har vurderet sagen og de to klubbers synspunkter. 
 
Af holdturneringsreglementet fremgår det: 
§ 43 Benyttelse af spiller, som har spillet i samme spillerunde 

- Stk 1. For alle rækker gælder, at det ved skader eller anden force majeure, inden 
holdseddel er udvekslet, jf. § 39, er muligt at indsætte en spiller som i samme 
spillerunde har deltaget på et lavere rangerende hold i turneringen. Benyttelsen af en sådan spiller 
skal tydeligt fremgå af holdskemaet 

- Stk 2. Spillere, som i henhold til § 37 stk. 1 er anvendt som ekstra herre/dame 
på et hold i Badmintonligaen eller 1. division, kan benyttes på et lavere 
rangerende hold i samme spillerunde. En sådan spiller skal opfylde de 
samme betingelser i forhold til stamspillerne på det højere rangerede hold 
som de øvrige spillere på det lavere rangerende hold, jfr. § 38, stk. 5. Endvidere må den pågældende 
spiller ikke være den højest rangerede spiller 
på det højere rangerede hold i nogen af de kategorier, som vedkommende 
bliver benyttet i på det pågældende hold. 

 
Det er på denne baggrund HU’s vurdering, at afbuddet betragtes som anden force majeure grundet verdens-
situationen på det aktuelle gældende tidspunkt omkring Covid 19. 
 
Det er desuden HU’s vurdering, at Kolding ikke har ført bevis for, at Saili Deepak Rane ikke var tilgængelig for 
Tritons 1. hold, da holdsedlen for Tritons 2. hold blev udfyldt. 
 
Triton har på holdsedlen for kampen mod Kolding anført, at der i holdkampen anvendes reserve. 
Dog står det anført, at Saili Deepak Rane er reserve for LH og ikke omvendt. Det fremgår dog tydeligt af  
holdsedlen, hvem der rent faktisk spiller kampene, så det er HUs vurdering, at der er tale om en ubetydelig 
fodfejl som ikke tillægges betydning. 
 
På denne baggrund er det HU’s afgørelse, at protesten skal afvises, og resultatet fastholdes med 7-6 til  
Triton. 
 
I henhold til reglementet idømmes Triton ingen bod, men de indbetalte protestgebyr af Kolding fastholdes. 
 
 
Afsluttende bemærkninger 
For god ordens skyld skal det nævnes, at medlem af Holdturneringsudvalget, Jacob Christensen, ikke har 
deltaget i behandlingen af nærværende protest grundet hans tilknytning til Triton. 
 
Det skal bemærkes, at Holdturneringsudvalgets afgørelse i henhold til DH-reglementets § 57 kan indbringes 
for Badminton Danmarks Appeludvalg. 
 
 
 
På Holdturneringsudvalgets vegne 
 
Lene Struwe Andersen 

 
 


